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Pierwsza taryfa unijna PKP Cargo SA (cz. 1)
Aktualna taryfa towarowa PKP Cargo
SA zwiàzku z przystàpieniem Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej sta∏a si´ jedynà taryfà towarowà
stosowanà przez narodowego przewoênika kolejowego przy sprzeda˝y
us∏ug przewozowych, niezale˝nie od
rodzaju komunikacji, krajowej lub
mi´dzynarodowej, tak˝e w tranzycie
przez obszar Polski1. Zgodnie bowiem
z postanowieniami art. 4 ust. 1 rozporzàdzenia Rady EWG nr 11/ 60 w sprawie znoszenia dyskryminacji w postaci
ró˝nych stawek i warunków transportowych, na obszarze Wspólnoty Europejskiej nie jest mo˝liwe stosowanie
ró˝nych taryf przez jednego przewoênika kolejowego2.
Nowa taryfa PKP Cargo SA w uk∏adzie
czterech rozdzia∏ów obejmuje ogólne
i szczególne postanowienia taryfowe,
tabele op∏at podstawowych i wspó∏czynników korygujàcych oraz op∏aty
dodatkowe. Zharmonizowany spis towarów (NHM) stanowi oddzielne wydanie.
Taryfa zosta∏a nieco uproszczona
i zmodyfikowana. Niektóre postanowienia o charakterze prawno -przewozowym trafnie zosta∏y przeniesione do
Regulaminu przewozu przesy∏ek towarowych (RPT). Nowa taryfa ma ujednolicony, wy˝szy poziom op∏at, choç przewidziano ró˝ne upusty i zni˝ki taryfowe3.
W przepisach ogólnych taryfy (§ 1) podano jej definicj´ wskazujàc, i˝ okreÊla
ceny i zasady ich ustalania za przewóz
towarów i us∏ugi dodatkowe oraz stanowi podstaw´ do ich pobierania zgodnie z Zasadami sprzeda˝y us∏ug przewozów towarowych przez PKP Cargo SA
w 2004 r.4.
Taryf´ towarowà PKP Cargo SA stosuje si´ przy przewozie przesy∏ek towarowych (nie u˝ywa si´ poj´cia przesy∏ka
wagonowa) przewo˝onych na podsta-

wie krajowego prawa przewozowego
(przesy∏ka krajowa) oraz mi´dzynarodowego kolejowego prawa przewozowego CIM i SMGS (przesy∏ka mi´dzynarodowa). WejÊcie taryfy w ˝ycie, jej
zmiany i uchylenie og∏asza si´ w organie promulgacyjnym Biuletyn PKP Cargo
SA oraz na stronie internetowej „www.
pkp-cargo.pl”. Taryfa nadal definiuje poj´cie prawno-przewozowe przesy∏ki,
którà stanowià przyj´te do przewozu
na podstawie jednego listu przewozowego towary za∏adowane do jednego
lub wi´kszej iloÊci wagonów, tabor toczàcy si´ na w∏asnych ko∏ach i pró˝ne
wagony ze znakiem „P” lub „W”. W zale˝noÊci od wielkoÊci terminu przewozu przesy∏ki dzielà si´ na przesy∏ki zwyczajne i przesy∏ki z umownym terminem przewozu. Natomiast postanowienia dotyczàce ustalania wielkoÊci terminu przewozu przesy∏ek towarowych zosta∏y przeniesione do regulaminu RPT.
Podstaw´ do obliczenia op∏aty za
przewóz przesy∏ki, a wi´c przewoênego
stanowià: rodzaj towaru, masa taryfowa
przesy∏ki, odleg∏oÊç taryfowa, rodzaj
przesy∏ki oraz inne warunki przewidziane w taryfie. Dla ustalenia przewoênego
miarodajna jest nazwa towaru zamieszczona przez nadawc´ w liÊcie przewozowym. Nazwa ta wraz z numerem pozycji towaru okreÊlana jest na podstawie Zharmonizowanego spisu towarów
(NHM). Towary niebezpieczne powinny
byç okreÊlane w dokumencie przewozowym zgodnie z brzmieniem u˝ytym
w przepisach o przewozie kolejà towarów niebezpiecznych.
Przewoêne oblicza si´ za mas´ rzeczywistà przesy∏ki lub innà przewidzianà w postanowieniach szczególnych taryfy (masa taryfowa). W zasadzie masa
rzeczywista obejmuje wszystko, co zawiera przesy∏ka. Je˝eli przewoênik nie

ustali∏ masy przesy∏ki, przy przyj´ciu jej
do przewozu za mas´ taryfowà tej
przesy∏ki uwa˝a si´ mas´ podanà przez
nadawc´ w liÊcie przewozowym. Minimalna masa obliczeniowa wynosi dla
wagonu 2-osiowego – 10 ton, a dla wagonu wi´cej ni˝ 2-osiowego – 20 ton.
Przy obliczaniu przewoênego mas´ taryfowà przesy∏ki zaokràgla si´ do 1 tony, przy czym mas´ poni˝ej 500 kg pomija si´.
Odleg∏oÊç przewozu przyjmowana
do obliczenia przewoênego (odleg∏oÊç
taryfowa) jest ustalana na podstawie
Wykazu odleg∏oÊci taryfowych PKP Cargo
SA. Zwykle do ustalenia przewoênego
przyjmuje si´ odleg∏oÊç najkrótszej dost´pnej drogi przewozu pomi´dzy stacjà nadania / granicà paƒstwa a stacjà
przeznaczenia / granicà paƒstwa, z wyjàtkiem przewozu przesy∏ek z umownym terminem przewozu oraz przesy∏ek nadzwyczajnych, przy których stosuje si´ odleg∏oÊç odpowiadajàcà rzeczywistej drodze przewozu uzgodnionej z nadawcà. Minimalna odleg∏oÊç taryfowa przewozu wynosi 10 km.
Przewoêne ustala si´ oddzielnie za
ka˝dy wagon. Zasada ta nie ma zastosowania do przesy∏ek SMGS przyby∏ych
z zagranicy i prze∏adowywanych z jednego wagonu szerokotorowego do
dwóch lub wi´cej wagonów normalnotorowych, przy których przewoêne oblicza si´ za ∏àcznà mas´ przesy∏ki. Jednak to odst´pstwo nie jest stosowane
przy przewozie w kierunku odwrotnym, z Polski do krajów WNP, co przyczyni∏oby si´ do wi´kszej konkurencyjnoÊci realizacji przewozów transportem kolejowym wzgl´dem transportu
samochodowego i stanowi∏oby czynnik
proeksportowy, zw∏aszcza, ˝e promocje marketingowo-taryfowe w imporcie
SMGS by∏y i sà nadal stosowane.

Biuletyn PKP Cargo SA, B, 2003, nr 12, poz. 18.
Z tego powodu PKP Cargo SA wystàpi∏y z mi´dzynarodowej taryfy tranzytowej MTT, stosowanej od 1 paêdziernika 1977 r. w krajach RWPG o nominalnie znacznie wy˝szym poziomie op∏at taryfowych oraz zaprzesta∏y stosowania Towarowej taryfy tranzytowej PKP, obowiàzujàcej od 1 lipca 1981 r.
3 Tak˝e generalny upust od op∏aty podstawowej – informacja PKP Cargo SA w dzienniku Rzeczpospolita nr 298 z 23 grudnia 2003 r. s. B 3.
4 Biuletyn PKP Cargo SA, B, 2003, nr 12, poz. 20 oraz dziennik Rzeczpospolita nr 295 z dnia 19 grudnia 2003 r.
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